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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 084/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 482/2019
RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Ementa: Pedidos de Esclarecimentos. Requisitos legais e editalícios.
Assunto: Resposta à Pedidos de esclarecimentos relativo ao Edital de Licitação referente à Tomada de
Preços nº 006/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA
URBANIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE GALEÃO, ARQUIPELÁGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA
BAHIA.
SOLICITANTES: ANDRÉ OLIVEIRA DE MATOS; AJ EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA INVICTA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU através da Comissão Permanente de Licitação, vem responder aos pedidos de
esclarecimentos apresentados pelas SOLICITANTES acima indicadas, nos termos que seguem:
I – DOS FATOS
As SOLICITANTES solicitaram através do endereço eletrônico oficial do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cairu
(envio registrado às 10:40h do dia 06 de setembro de 2019; 11:12h do dia 09 de setembro de 2019 e 20:49h do dia 14 de
setembro de 2019, respectivamente), pedidos de esclarecimentos em diversas áreas, conforme transcrito abaixo.
II - DOS PEDIDOS
ANDRÉ OLIVEIRA DE MATOS solicitou esclarecimentos do edital em epígrafe sobre os seguintes pontos:
1º - Ausência do nº de Contrato de repasse;
2º - Ausência da planilha de composição de BDI/LDI equivalente a 23,00%;
3º - Ausência da planilha analitica em (xls) da composição dos preços unitários do orçamento da referida
autarquia;
4º - Ausência da planilha de encargos sociais aplicados no orçamento disponibilizado;
5º - Ausência da competência (mês e ano) referente ao orçamento disponibilizado;
6º - Ausência da informação acerca do orçamento se o mesmo é " Com desoneração ou Sem
desoneração";
7º - Ausência de cotações de forma analitica sobre os itens do orçamento com a codificação "Mercado"

AJ EMPREENDIMENTOS LTDA solicitou o Projeto da obra da Alvenaria de Pedra;
E a CONSTRUTORA INVICTA solicitou informações quanto ao “ano e mês que se refere a planilha sinapi.
III- DA FUNDAMENTAÇÃO
Os pedidos foram apresentados tempestivamente e tratam de questões atinentes à informações necessárias para a ampla
participação e que após recebidos, foram encaminhados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de
Cairu que solicitou a suspensão do processo licitatório em razão da necessidade de adequações do edital, prontamente
atendida, conforme divulgação no Diário Oficial do Município de Cairu, edição da terça-feira, dia 10 de setembro de 2019,

Nº 3482 (https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3482&c=131).
Na data de 16 de outubro de 2019 a Secretaria nos remeteu ofício nº 61/2019 contendo as informações necessárias aos
esclarecimentos apresentados os quais tornamos público para conhecimento de todos possíveis interessados.
IV– DA CONCLUSÃO
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Apresentamos em síntese os questionamentos e os respectivos posicionamentos da Seinfra com destaque em negrito.
x
x
x
x
x
x
x
x

No tocante à Ausência do nº de Contrato de repasse, “a obra será realizada com recursos próprios
inexistindo número de contrato de repasse;”
Quanto à Ausência da planilha de composição de BDI/LDI equivalente a 23,00%, será publicado novo edital
com as retificações necessárias;
Quanto à Ausência da planilha analitica em (xls) da composição dos preços unitários do orçamento da referida
autarquia, será publicado novo edital com as retificações necessárias;
Em relação à Ausência da planilha de encargos sociais aplicados no orçamento disponibilizado, será publicado
novo edital com as retificações necessárias;
Quanto à Ausência da competência (mês e ano) referente ao orçamento disponibilizado, foram utilizadas
bases SINAPI (agosto de 2019) e ORSE (julho de 2019) cujas informações constarão no novo edital
retificado;
Quanto à Ausência da informação acerca do orçamento se o mesmo é " Com desoneração ou Sem desoneração",
Utilizou-se orçamento não desonerado;
Quanto à Ausência de cotações de forma analitica sobre os itens do orçamento com a codificação "Mercado"
serão anexados aos arquivos as composições analíticas dos itens de códigos próprios;
Com relação à ausência do Projeto da obra da Alvenaria de Pedra o referido projeto conta na prancha
número P5 do projeto;

Diante das conclusões, será publicado novo edital com as retificações necessárias.

Cairu - Bahia, 17 de outubro de 2019.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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